
ومن فوائد  . (( إال رسول ))ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مسيح ابن مرمي رسول من رسل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

هذه اآلية الكرمية: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مرمي وال وصف له سواه هو أنه رسول ؛ وال ميكن أن 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  من جهة مرسله ، مكلف من جهة مرسله . يكون الرسول إهلا ألن مستابر

ومن  وهو إشارة إىل أن عيسى سيموت كما مات غريه . (( قد خلت من قبله الرسل ))الرسل ميوتون ؛ لقوله: 

ومن  . وتونفوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل ال يصح أن يكونوا إهلا ؛ وجه ذلك أن اإلله ال ميوت والرسل مي

فهي إذا من الطبقة الثانية من  (( وأمه صديقة ))فوائد اآلية الكرمية: الثناء على مرمي عليها السالم ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: الرد  طبقات البشر ؛ ما هي الطبقات ؟ أربعة : األنبياء ، الصديقون ، الشهداء ، الصاحلون .

ـ قاتلهم اهللا ـ ؛ ألن البغي ال ميكن أن تكون صديقة ؛ فإن البغي  الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مرمي بغي

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: االستدالل حبال من يتحدث عنه على ما ال ميكن أن  من البغا من كبائر الذنوب .

 يصح أن فاستدالل حباهلما على أما ال (( كانا يأكالن الطعام ))يتصف به مع وجود هذه احلال ؛ وهو قوله: 

(( كانا يأكالن ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن اإلله وهو اهللا عزوجل ال حيتاج إىل طعام ؛ لقوله:  يكونا إهلني .

ومن فوائدها: االستدالل باألوضح األجلى دون األخفى ؛ ألن أكلهم للطعام أمر ال ميكن ؛ لكن  . الطعام ))

ا جدل ؛ لكن االستدالل باحملسوس أبلغ من االستدالل باملعقول ؛ لو جيء باألدلة عقلية أخرى رمبا يكون فيه

ومن فوائده هذه اآلية الكرمية: احلث على  ألن املعقول ميكن فيه اجلدل لكن احملسوس ال ميكن فيه اجلدل .

لكرمي واألمر بالنظر جاء يف عدة مواضع من القرآن ا (( انظر كيف نبين لهم اآليات ))االعتبار والنظر ؛ لقوله: 

هذا عام ؛ وهذه اآلية  (( قل انظروا ماذا في السموات واألرض ))وجاء خبصوص وعموم ؛ فقوله تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على أهل التفويض يف أمساء اهللا وصفاته ؛ ألن أهل التفويض  وأمثاهلا خاص .

حىت إن النيب صلى اهللا عليه  جمهولة املعىن ال تعلم القرآنية والنبوية يف أمساء اهللا وصفاتهيقولون إن كل النصوص 

وآله وسلم يقول احلديث وهو ال يعلم عن معناه ؛ وهلذا مسوا أهل التجهيل ؛ وإذا قرأت بعض كتب العلماء 

املعتربين لدينا ولدى غرينا جتدهم يقولون يف أهل التفويض إم أهل السنة فيقولون: أهل السنة قسمان: مفوضة 

ومؤولة ؛ فاملفوضة هم الذين يقولون حنن ال نعلم شيئا من معاين آيات الصفات وأحاديثه ؛  ؛ مفوضة، مؤولة 

وهذا مذهب السلف عندهم ؛ واملؤولة هم الذين حيرفون نصوص الكتاب والسنة ولكنهم أخطئوا خطأ عظيما 

أهل السنة وهم حيرفون من وجهني ؛ الوجه األول دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة ؛ وكيف يكون من 

الكلم عن مواضعه وكيف يكونون من أهل السنة وهم نقيض من عقيدة أهل السنة ؛ فال ينبغي أبدا أن نسميهم 

أهل السنة اللهم إال يف مقابل الرافضة ، يف مقابل الرافضة السنة والشيعة ، الشيعة هم الرافضة والسنة هم من 



بينهم ؛ فالصواب أن نقول أهل السنة هم الذين متسكوا ا واجتمعوا عليها  خيالفهم يف االعتقاد وإن ختالفوا فيما

واتبعوا السلف فيها ؛ والوجه الثاين قوهلم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون املعاين ؛ هذا كذب على 

وإمنا يفوضون  السلف ، كذب واضح على السلف ؛ السلف ال يفوضون املعاين بل يقرروا ، يقروا ويقرروا

الكيفية ، الكيفية نعم يفوضوا ألن هذا هو العقل ؛ لكن املعاين ال يفوضوا بل يقولوا ويقرروا ويبينوا ، 

وهذا شيء معروف عندهم ؛ لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف: ما معىن قول اهللا 

املعىن : عال ، وال حتتمل عنده أي معىن وهذا تفسري املعىن ؛  ؟ فقال (( الرحمن على العرش استوى ))تعاىل: 

لكن لو سألته كيف استوى ؟ قال اهللا أعلم ال أدري ؛ ومن املعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ اإلسالم رمحه 

 ما نزل اهللا من شر أهل البدع واإلحلاد ألنه يلزم من كالمهم لوازم فاحشة جدا ، يلزم أن الرسل ال يعلمون معاين

إليهم ؛ ومنها أن الرسل ال يعلمون معاين ما يقولون ؛ وال أحد ال يعلم معىن ما يقول إال أن يكون مربمسا أو 

(( هو اهللا الذي جمنونا ؛ ومنها أنه فتح باب ألهل اإلحلاد ، هذا القول فتح الباب ألهل اإلحلاد ألنك إذا قرأت 

واهللا ما أدري ما معاين  وقلت إىل آخر السورة حمن الرحيم ... ))ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الر 

هذه األمساء ال أعرف معانيها ، جاءك أهل اإلحلاد وقالوا له: تنحى ، تنحى عن املعتقد حنن الذين نعرفها ، مث 

مث ال حيرفوا على ما يريدون ؛ ولذلك فتح هذا الذي ينسب إىل السلف فتح باب اإلحلاد على نصراين ؛ فمن 

يقول فائدة من القرآن وال من السنة ألا غري معلومة ، مث ال حول وال قوة إال باهللا ـ جعلوها غري معلومة يف زبدة 

الرسالة وخالصتها وهي معرفة اهللا بأمسائه وصفاته ؛ إذا اخلالصة أن مذهب أهل التفويض مذهب باطل ومن 

تباعهم يف الكيفية ، وهذا هو األرجح ألننا نعلم معىن نسبه إىل السلف فقد أخطأ ؛ التفويض عند السلف وأ

االستواء على العرش لكن ما ندري على أي كيفية ، نعلم معىن النزول إىل السماء الدنيا لكن ال نعلم على أي  

نزلة ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ما بينه اهللا عزوجل يف كتبه امل كيفية ، وال حيل لنا أن نتصور كيفية معينة .

ومن فوائد  على الرسل كله آيات ، آيات يعين دالالت وعالمات على احلق سواء القرآن أو التوراة أو اإلجنيل .

(( هذه اآلية الكرمية: العجب من هؤالء الذين بينت هلم اآليات مث صرفوا عن احلق ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وهلذا قال: 

عن احلق بعد أن تبني ؛ بدليل كلمة " مث " فإا  صرفواومن فوائد اآلية: أن هؤالء  . ثم انظر أنى يؤفكون ))

عندنا اآلن " أىن " و"   . يؤفكون عن احلق ويصرفون عنه أيضايعين بعد أن تبينت اآليات وتتبني هلم  املهلة تفيد

فهو  ف نبين اآليات ))(( انظر كينظر تعجب وإنكار ؛ وأما  (( أنى يؤفكون ))كيف " معنامها خيتلف ألن 

(( قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو مث قال اهللا تعاىل:  نظر تدبر وإقرار .

أي يا حممد ، أو قل أيها املخاطب املوحد ملن ؟ لكل من يعبد من دون اهللا أحدا  (( قل )) . السميع العليم ))



(( ما ال أي سواه ؛  (( من دون اهللا ))وقوله:  لكم ضرا وال نفعا )) (( أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك

يعين ال ميلك أن يدفع الضر عنكم وال أن جيلب لكم النفع ؛ وقيل املعىن: ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا )) 

حلذف ؟ ؛ ما هو ا ميلك لكم ضرا لو عصيتموه وال نفعا لو أطعتموه ؛ فعلى التفسري األول يكون يف اآلية حذف

ما ال ميلك لكم دفع الضر ؛ والقاعدة أنه إذا دار األمر بني أن يكون يف الكالم شيء حمذوف أو ال يكون فما 

))  (( وال نفعايعين لو عصيتموه وخالفتموه  (( ما ال يملك لكم ضرا ))هو ؟ عدم احلذف ؛ وعلى هذا فيكون 

تعبدون ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا وتدعون من هو يعين كيف  (( واهللا هو السميع العليم )) لو أطعتموه .

يف هذه اآلية الكرمية من  السميع العليم وهو اهللا عزوجل ؛ السميع ملا تقولون ، العليم مبا تعملون من قول وفعل .

ومن فوائدها: أن  لإلنكار . (( تعبدون ))الفوائد؛ منها: اإلنكار على عابد األوثان ؛ ألن االستفهام يف قوله: 

وينبين على هذه الفائدة: ضالل أولئك الذين يعبدون األصنام ؛  األصنام ال متلك نفعا وال ضرا، وهذا مسلم ا .

(( ومن أضل ممن يدع من دون اهللا من ال يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم وهلذا قال اهللا تعاىل: 

فهم ال ينفعوم هلم يف الدنيا وال يف اآلخرة بل  كانوا لهم أعداء ))  (( وإذ حشر الناسال يسمعوا  غافلون ))

فإن قال قائل: إنه قد يدعوا اإلنسان الصنم يف كشف الضر فيكشف الضر أو يف جلب النفع فيأيت  يعادوم .

عند دعائها : أن هذا من االبتالء وأنه حيصل فاجلواب وال تضر ؟ النفع والقرآن صريح بأن مجيع األصنام ال تنفع

ال بدعائها ؛ ألننا نؤمن يقينا نؤمن يقينا بأا ال ميكن أن تستجيب إىل يوم القيمة لو دعيت إىل يوم القيمة ما 

استجابت ؛ لكن قد يفنت اهللا العباد حبصول الشيء عند الدعاء ال بالدعاء ، يكون اهللا عزوجل قد قدر حصول 

(( من ال ه الدعاء وليس بالدعاء ؛ ونعلم ذا يقينا ألن اهللا يقول: هذا الشيء يف هذا الوقت املعني الذي كان في

ويف هذا الذي ذكرنا احلذر أي أن حيذر اإلنسان من ت... أسباب املعصية له يستجيب له إلى يوم القيمة )) 

املعصية  فإن اإلنسان قد يفنت وتسهل له أسباب املعصية فيقع فيها إال من شاء اهللا ؛ وهلذا من تيسرت له أسباب

ولكنه تركها هللا كان أعظم أجرا ممن مل تتيسر له ، انظر إىل الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين 

أخاف اهللا ، فهذا املدعو رجل شاب دعته امرأة وهو شاب فيه شهوة ليس عندمها أحد وال يطلع عليهما أحد 

أن مجيع األمور متيسرة له ؛ لكن ملا ترك هذا هللا أظله اهللا يف  ألنه مل يذكر مانعا إال أنه خياف اهللا فهذا يدل على

ظله يوم ال ظل إال ظله ـ اللهم اجعلنا من هؤالء ؛ املهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون اهللا 

فوائد اآلية  ومن ويدعوم حبصول املقصود فاجلواب ؟ أن هذا مل حيصل بالدعاء قطعا وإمنا حصل عند الدعاء .

(( واهللا هو الكرمية: أن الضرر والنفع من اهللا عزوجل ؛ ألنه عاقب األمر يف الضر والنفع هلذه األصنام لقوله: 

( وهو كذلك ، قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم لعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما:  السميع العليم ))



وك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفع

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذين  . ... ) أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

   االمسني الكرميني هللا عزوجل ومها: السميع والعليم .

   هل هو مسيع بسمع أو بغري مسع ؟ الشيخ :

   .بسمع  الطالب :

  من هذا االسم ؟ ما هو الدليل على أن له مسعا  الشيخ :

  ألن األمساء هلا معاين  الطالب :

مسع املضاف إىل اهللا عزوجل ينقسم إىل  ,ألن األمساء هلا معاين ؛ مشتقة من معانيها ، السميع يعين  الشيخ :

ينقسم إىل ثالثة أقسام: قسم يراد به  قسمني؛ قسم يف معىن إدراك املسموع ؛ وقسم مبعىن االستجابة ؛ األول

التحقيق ؛ وقسم يراد به بيان اإلحاطة ؛ وقسم يراد به النصر والتأييد ؛ هذا مسع أيش ؟ مسع اإلدراك إدراك 

(( أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم املسموع ؛ أما األول فكقوله تبارك وتعاىل: 

(( قد ما الثاين الذي يراد به بيان إحاطة اهللا عزوجل بكل شيء فمثل قوله تعاىل: هذا ديد ؛ وأ يكتبون ))

؛  وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله  سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا ... ))

ابة أو االستجابة فمثل وأما الذي مبعىن اإلج ؛(( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))تعاىل ملوسى وهارون: 

يعين استجاب ؛ ولذلك عدي بالالم ومل يتعدى بنفسه ؛ ألن السمع  ( سمع اهللا لمن حمده )قول املصلي: 

الذي مبعىن اإلدراك يتعدى بنفسه، تقول: مسعت صوتا ؛ وأما الذي مبعىن اإلجابة فيتعدى بالالم، تقول: مسعت 

فهو  ، من أي نوع ؟ األول ، اإلجابة ؛ منهما كليهما الدعاء ))(( إن ربي لسميع أي استجبت له ؛  ، لفالن

أما " العليم " فما أعمه  فيشمل األمران . الدعاء وهو أيضا جميبمسيع الدعاء يسمع الصوت ، صوت الداعي 

لواجب ، العليم إن مل يكن أعم أمساء اهللا فهو من أعمه ألن العلم يتعلق باألمور املمكنة وغري املمكنة وا من اسم

(( لو  ، يف كل شيء ؛ علم اهللا يتعلق بكل شيء ، يعلم عزوجل أشياء املستحيلة ، مثاله قول اهللا تبارك وتعاىل: 

(( لو كان هذا شيء مستحيل ومع ذلك علم اهللا سبحانه وتعاىل نتيجته  كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))

املمكن وهو ما يتعلق بأفعال العباد ، كل أفعال العباد من ويعلم سبحانه وتعاىل  فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))

(( علم اهللا أنكم ،  (( علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ))قسم املمكن واهللا سبحانه وتعاىل يعلمها 

، وغري ذلك من اآليات الكثرية ؛ كل علم ما يتعلق باملخلوق  (( واهللا يعلم ما في قلوبكم ))،  ستذكرونهن ))

علم مبمكن ؛ ألن املخلوق ممكن، من قسم املمكن إذ لو كان مستحيال ما وجد ولو كان واجبا ما عدم ؛  فهو



ويعلم جل وعلى ما يتعلق بالواجب ، يعلم الواجب وهو علمه تبارك وتعاىل عن نفسه ؛ فعلمه عن نفسه علم 

وهل  فات اهللا عزوجل هو العلم .بالواجب ؛ وهلذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات اهللا عزوجل ، أعم ص

  يتعلق مبشيئته أو هو صفة الزمة ؟ هو صفة الزمة ؛ وهلذا ملا قال السفاريين رمحه اهللا: 

   والعلم والكالم قد تعلقا    بكل شيء يا خليلي فاسمع                    

  الزمة أعم من الكالم  هذا صحيح ، الكالم يتعلق بكل شيء حىت باملستحيل ؛ لكن العلم من جهة أنه صفة

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين فإذا قال قائل: إذا قلتم إن العلم صفة ذاتية فما جوابكم عن قوله تعاىل: 

(( قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في قال اهللا تبارك وتعاىل:  صابرين ونبلو أخباركم )) (( حتى نعلم )) منكم وال

أي يا أصحاب  )) (( يا أهل الكتابأي قل يا حممد   ... )) أهواء قوم قد ضلوادينكم غير الحق وال تتبعوا 

الكتاب ؛ واملراد م اليهود والنصارى ، وبالكتاب التوراة واإلجنيل ، املراد اجلنس؛ و" أل " هنا للعهد أي الكتاب 

جماوزة احلد وذلك حيث أي يف عبادتكم ؛ والغلو  (( ال تغلوا في دينكم )) العظيم الذي يعرفه املخاطب .

مكتوبة عليهم وإن   تكن، وتشدد اليهود يف أشياء مل قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا

(( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كانت اليهود قد شدد عليهم كما قال عزوجل: 

يف عبادتكم  (( في دينكم ))أي ال جتاوزوا احلد  (( ال تغلوا ))ىن ؛ املهم املع وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))

أي غلوا غري احلق ؛ والوقف هنا ليس للقيد ألن الغلو كله ليس حبق لكنه بيان للواقع  (( غير الحق ))وقوله:  .

ا وافق الشرع احلق م (( الحق ))ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه: صفة كاشفة ؛ وقوله: 

األهواء  (( وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا )) (( ال تتبعوا أهواء قوم )) ، والباطل ما خالف الشرع .

مجع هواء واملراد باهلوى هنا ما خالف شريعة اهللا ألن األعمال إما هوى وإما هدى ؛ فما وافق الشرع فهو هدى 

حرفوا دين اهللا فضلوا وأضلوا ؛ شري إىل علماءهم ورهبام الذين ي (( قوم قد ضلوا ))وما خالفه فهو هوى ؛ و

 (( وأضلوا كثيرا ))اتبعوا ما أنزل إليكم وال تتبعوا أهواء قوم الذين أضلوا من قبل ؛ واهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

س ؛ فصاروا ـ والعياذ ضالني بأنفسهم كانوا أئمة يف الضالل فأضلوا كثريا ؛ كثريا ممن ؟ كثريا من الناتوا يعين ما 

(( وضلوا عن سواء  باهللا ـ ضالني بأنفسهم مضلني لغريهم عكس الصاحلني املصلحني أو املهتدين اهلادين .

(( وضلوا عن سواء عن غريهم ،  (( ضلوا من قبل ))؛ ألنه قال:  للتوضيح واإليضاح هذا عطف السبيل ))

أي عن مستقيم السبيل ، السواء يطلق على معان كثرية ؛ منها: االستقامة ، املعىن السبيل املستقيم ؛  السبيل ))

يف هذه اآلية الكرمية: أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمرا خاصا  فهو من باب إضافة الصفة إىل موصوفها .

القرآن كله ؛ لكن أحيانا  ليه وآله وسلم مأموريب صلى اهللا عأن يقول هذا القول ؛ وقد بيننا يف مواضع أن الن



ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل الكتاب عندهم غلو ،  يوجه إليه اخلطاب بتبليغ شيء معني لالعتناء به .

وهو واضح ؛ فالنصارى يقولون إن عيسى ابن اهللا واليهود يقولون إن عزيز ابن اهللا ؛ وهم أيضا يتبعون أحبارهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا ي أهل الكتاب عن الغلو والغلو يف  ويتخذوم أربابا من دون اهللا . ورهبام

فكذلك ينهى غريهم ؛ وهلذا حذر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من الغلو يف الدين ومن الغلو يف  فسدةذاته م

نهى الذين قالوا إنا نصوم وال نفطر ونقوم وال ننام نفسه فكان عليه الصالة والسالم ينهى عن الغلو يف الدين ، ف

وإياكم الغلو يف  فرمواويقول بأمثال هؤالء يقلبها يف يده ويف حجة الوداع  وال ننكح النساء وال نأكل اللحم ؛

ث أرادوا املواصلة بالصوم مساهم املتعمقني تأخريا يف الفعل ودعا على املتنطعني يف دينهم ثالالدين ؛ وأما الذين 

 خالف الفطرة فيكون الغلو على ؛ ألن الغلووالغالب أن الغايل أنه ينحرف ( هلك المتنطعون ) مرات فقال 

فقط ويكون قلبه خاليا من لذة اإلميان ؛ وهلذا أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اخلوارج: حيقر  نفسه

اذ باهللا ـ؛ الغايل جتده ال يتجاوز حناجرهم ـ والعيإميام م وقراءته عن قراءم ولكن الصحايب صالته عن صال

مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعرتض عليهم لكنه خال من معرفة اهللا حق املعرفة ومن الرجوع إليه  قلبه يكون

ق ؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الغلو خالف احل ا وكن مستقيما بني الغلو والتفريطواإلنابة إليه ؛ فاحذر هذ

(( وال تتبعوا أهواء قوم قد ومن فوائد اآلية: النهي عن اتباع أهواء الضالني ؛ لقوله:  . (( غير الحق ))لقوله: 

ومن فوائدها: أن الذي حيمل اإلنسان على الضالل هو اهلوى وإال لو كان اإلنسان يقوم بالعدل  . ضلوا ))

مث  (( أهواء قوم قد ضلوا ))؛ وهلذا قال:  حىت يضلهسواء السبيل ؛ لكن يغلبه هواه وحيكم بالقسط ما ضل 

: (( لقد ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من اإلمامة يف الضالل ؛ لقوله .(( عن سواء السبيل )) بني ضالهلم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية الذين قالوا إن فعل  . ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل ))

ومن فوائد  نسان ال ينسب إليه وأم جمبور عليهم وال اختيار هلم فيه ؛ ألن اآلية صرحية بأم ضلوا وأضلوا .اإل

عن سبب  لكنه هذا الضالل ليس عن قوة وإجبار ,فإن  (( وأضلوا ))اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: 

ء الضالني مجعوا بني سوئني ؛ األول: ضالهلم ومن فوائدها: أن هؤال يزينون به الباطل حىت حيصل به الضالل

ن ميكن أ ؟كضاللة نفسه فقط ألنفسهم ؛ والثاين: إضالل غريهم ؛ وهل ميكن أن يقتصر اإلنسان على واحدة  

؛ لكنه إذا كان إماما لقومه صار على أنه دعوة بالفعل ، دعوة بالفعل ألنه سوف  ضالال يكون ضاال وال يكون

ترب ضالال ؛ وهل ميكن أن يكون مضال وهو غري ضال ؟ ال ميكن ، ال ميكن ألن إضالله يع به و يقتدى به يتأثر

من أفعال خاصة ؛ لكن إذا كان مضل فهذا ضالل ؛ إذا ميكن أن يكون  هو رمبا يكون قائما مبا أمر اهللا عليه

ومن  اس هذا ضالل .اإلنسان ضاال غري مضل وال ميكن أن يكون مضال غري ضال ألنه نقول جمرد كونه يضل الن



أي  (( عن سواء السبيل ))؛ لقوله:  فيه وبني اجلايف عنهغايل الفوائد اآلية الكرمية: أن الدين الصحيح وسط بني 

(( لعن الذين كفروا من وجل:  مث قال اهللا عز عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس فيه علو وال .

مبين  (( لعنوا )) . ريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ))بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن م

للمجهول ، أو إن شئت فقل: مبين ملا مل يسم فاعله ، وهذا هو أدق ، األدق أن يقال: مبين ملا مل يسم فاعله ؛ 

مفعول  فإن " خلق " هنا  (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))ألنك لو قلت: مبين للمجهول ألشكل علينا قوله تعاىل: 

؛ فمن الذي  ض مبين ملا مل يسم فاعله ، أوىل؛ لكنه معلوم أو غري معلوم ؟ معلوم ؛ إذا التعبري بقولنا: فعل ما

فاعله ؟ إذا كان هنا مبين ملا مل يسم فاعله فمن الفاعل ؟ اهللا ، اهللا واملالئكة والناس أمجعني ؛ ألن من يكفر اهللا 

(( كلما دخلت أمة اس غري أولياء اهللا يلعنونه كما قال عزوجل يف أهل النار: عنونه ؛ بل إن النفإن أولياء اهللا يل

الذين كفروا هم الذين مل يثبتوا على الدين الذي   (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل )) .لعنت أختها )) 

نصارى بعد بعثة كلفوا به ؛ فمثال بنو إسرائيل قبل بعثة موسى دينهم دين موسى فإذا خالفوه فقد كفروا ؛ وال

(( على لسان قال:  عيسى وقبل بعثة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر .

يعين أن داود عليه الصالة والسالم وعيسى بن مرمي دعوا عليهم باللعنة فقاال: اللهم  داود وعيسى بن مريم ))

داود من أنبياء اهللا الشك ؛ لكنه أعطي النبوة وشيئا  مريم )) (( على لسان داود وعيسى بنالعنهم ؛ وقوله: 

((  املشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل)) (( ذلك بما عصوا )) من امللك ولكن امللك األمت البنه سليمان .

باء هنا ال (( بما عصوا ))؛ وهنا عاد الضمري على ما اشتق منه الفعل أي ذلك اللعن مبا عصوا ؛ وقوله:  لعن ))

للسببية و" ما " مصدرية أي بعصيام ؛ واملعصية خالف الطاعة ، والطاعة: موافقة اآلمر باجتناب ما ى عنه 

أي على صلة  (( عصوا )) معطوفة على: (( وكانوا يعتدون ))وقوله:  (( وكانوا يعتدون )) وفعل ما أمر به .

 اعتدوا على اخلالق عزوجل فقالوا يف حقه ما ال يليق بهاملوصول أي بعصيام واعتدائهم ؛ عصيام على من ؟ 

لو قال قائل: أليس االعتداء من  (( وكانوا يعتدون ))وقوله:  واعتدوا أيضا على املخلوق فقتل بعضهم بعضا .

املعصية ؟ فاجلواب: بلى ، هو من املعصية ؛ لكن قد خيص بعض األفراد بالذكر ألمهيته والعناية به أو لكونه أشد 

أي ال  (( ال يتناهون )) (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))وأقبح ، مث بني ذلك العدوان واملعصية وقال: 

ينهى بعضهم بعضا ألن املفاعلة تدل على االشرتاط من اجلانبني ؛ والنهي هو طلب الكف على وجه االستعالء 

، هذا هو النهي طلب الكف على وجه االستعالء ؛ وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو اه عن شيء مل 

لهم إال أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه يكن آمرا وال ناهيا ؛ ألنه طلب الكف على وجه االستعالء ؛ ال

املنكر هو ما أنكره  (( عن منكر ))دعوى يعين قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه األمر والنهي ؛ وقوله: 



الشرع من تفريط يف واجب أو انتهاك حملرم ، هذا هو املنكر ؛ وهل املرجع فيها إىل العرف أو إىل الشرع ؟ إىل 

ألن الناس قد ينكرون ما ليس مبنكر وقد يقرون ما هو منكر ؛ فاملرجع إذا إىل الشريعة ال إىل الناس ؛ الشرع ؛ 

ألن املفعول ال يتوجه إليه النهي  (( ال يتناهون عن منكر فعلوه ))كيف يقول:   (( عن منكر فعلوه ))وقوله: 

ن املنكر الذي فعل ال ميكن أن يرد عليه النهي إذ أنه مت وفعل ؛ لكن اآلية أي عن االستمرار يف منكر فعلوه ؛ أل

(( عن منكر فعلوه ؛ إذا قام اإلنسان هل أقول: ال تقم ؟ ال ، إن قلت ال تقم فاملعىن ال تستمر يف القيام ؛ إذا 

الالم هنا موطئة للقسم يعين واهللا لبئس ؛ و"  (( لبئس ما كانوا يفعلون )) .أي عن االستمرار يف منكر فعلوه  ))

؛ ((  س " فعل ماض لكنه إنشاء واضع إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم ؛ و " نعم " تدل على إنشاء املدحبئ

صلة املوصول ؛ أين العائد على  (( كانوا ))" ما " فاعل وهي اسم موصول ؛ و لبئس ما كانوا يفعلون ))

  املوصول ؟ حمذوف ؛ والتقدير: لبئس ما كانوا يفعلونه .

(( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لشطيان الرجيم ؛ أعوذ باهللا من ا

بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون 

  .الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم وفي العذاب هم خالدون )) 

(( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ))وعيسى بن مريم 

(( لعن الذين كفروا ... ؟ نأخذ من قوله:  عليم ))(( واهللا هو السميع التكلمنا على هذا ؟ الفوائد أخذنا إىل 

واللعن معروف هو الطرد عن  (( لعن ))يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: لعن الكافرين من بين إسرائيل ؛ لقوله:   ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من بين إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو  رمحة اهللا عزوجل وعدم التوفيق .

وهذا هو الواقع فإن منهم مؤمنني كاحلواريني لعيسى عليه (( الذين كفروا من بني إسرائيل )) ؛ لقوله: مؤمن 

ومن فوائدها: أن الذي لعن بين إسرائيل  الصالة والسالم وكالقوم الذين اختارهم موسى سبعني رجال وغري ذلك .

عليهم السالم ؛ داود ومن أنبياء بين إسرائيل لكنه رسوالن كرميان لعنوا على لساما ومها: داود وعيسى بن مرمي 

ومن فوائد هذه  ليس من آخرهم ، آخرهم عيسى ابن مرمي فيكون لعنتهم يف أول الرساالت ويف آخر الرساالت .

فإن الباء للسببية وسبق تقرير هذا وبيان اختالف  (( ذلك بما عصوا ))اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  األسباب وبيننا الصحيح فيها وأن األسباب نوعان: حسية ، وشرعية . الناس يف

.  (( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ))العدوان على الغري أشد من جمرد املعصية مع أنه من املعصية ؛ لقوله: 

(( ذلك بما أحد بعقوبة إال بذنب ؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا ، وأنه ال يعاقب



: إحجام بين إسرائيل عن النهي  (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ... ))ومن فوائد قوله تعاىل:  . عصوا ))

ومن فوائدها: أن ترك التناهي عن منكر سبب  . (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))عن املنكر ؛ لقوله: 

ه وإبعاده ـ والعياذ باهللا ـ واعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل شروط؛ الشرط للعنة اهللا وطرد

األول: العلم بأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فال جيوز األمر مبا ال يعلم أنه مأمور به وال النهي 

 عباد اهللا عن على اهللا وسد  االفرتاءعما ال يعلم أنه منهي عنه ملا يف ذلك من 


